
 

 

TURMAS: JARDIM I A, B e C 

PLANO DE AULA SEMANAL DE 08/03 a 12/03 de 2021 

PROFESSORES: Marcia Gonzaga 

DIAS DA 
SEMANA 

TEMPO 
ESTIMADO 

PARA 
REALIZAÇÃO 
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OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 
E DESENVOLVIMENTO 

ESTRATÉGIAS / CONTRIBUIÇÕES DIDÁTICAS 
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04 horas (EI03EO01) Demonstrar 
empatia pelos outros, 
percebendo que as pessoas 
têm diferentes sentimentos, 
necessidades e maneiras de 
pensar e agir. 

TEMA DA SEMANA: BULLYING 
 

ROTINA: Estabelecer uma rotina é importante e necessário para o desenvolvimento da 
independência e autonomia infantil. Sendo assim segue nossa rotina. 

1º Leitura: Malala, a menina que queria ir para a escola. 
https://www.euleioparaumacrianca.com.br/historias/malala-a-menina-que-queria-ir-para-a-escola/ 
Autor: Adriana Carranca. 
 
2º Contagem: responsáveis separem 10 objetos (prendedor de roupas, lápis colorido, brinquedos, 
peças de montagem, o que estiver à disposição de vocês.) em seguida solicite que à criança que faça 
a contagem. 
 
3º Escrever o nome próprio. Pais auxiliem nesta tarefa. 
 
4º Leia o alfabeto até a letra F, segue um livro com as letras e imagens representativas. 

https://www.youtube.com/watch?v=pBsfpU9zWNI 
 

O bullying inclui comportamentos como ameaçar, espalhar boatos, atacar alguém 
fisicamente (bater, arranhar, cuspir, roubar ou partir objetos) ou verbalmente (chamar 
nomes, provocar, dizer às outras crianças para não serem amigas de uma delas, 
gozar) ou excluir alguém do grupo propositadamente. 
 
Atividade: pais e responsáveis, assistam ao vídeo da descrição abaixo que esclarece para os 
pequenos sobre BULLYING. Feito isto vocês irão explicar para a criança sobre o assunto. Façam 
anotações sobre as dúvidas da criança para posteriormente irmos esclarecendo.  
https://www.youtube.com/watch?v=bFqC1pCmehE 
 
BOA AULA. 
 

https://www.euleioparaumacrianca.com.br/historias/malala-a-menina-que-queria-ir-para-a-escola/
https://www.youtube.com/watch?v=pBsfpU9zWNI
https://www.youtube.com/watch?v=bFqC1pCmehE
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04 horas (EI03EO05). Demonstrar 
valorização das características 
de seu corpo e respeitar as 
características dos outros.  

TEMA DA SEMANA: BULLYING 
 

ROTINA: Estabelecer uma rotina é importante e necessário para o desenvolvimento da 
independência e autonomia infantil. Sendo assim segue nossa rotina. 

1º Leitura: Meu amigo robô. 
https://www.euleioparaumacrianca.com.br/historias/meu-amigo-robo/ 

Autor: Giselda Laporta Nicolelis. 
 
2º Contagem: responsáveis separem 10 objetos (prendedor de roupas, lápis colorido, brinquedos, 
peças de montagem, o que estiver à disposição de vocês.) em seguida solicite que à criança que faça 
a contagem. 
 
3º Escrever o nome próprio. Pais auxiliem nesta tarefa. 
 
4º Leia o alfabeto até a letra F, segue um livro com as letras e imagens representativas. 

https://www.youtube.com/watch?v=pBsfpU9zWNI 
 

Bullying é caracterizado por agressões intensas, que podem ter natureza verbal, psíquica 
ou física contra uma vítima. Tais ações podem acontecer no colégio, na escola, condomínio 
ou em qualquer outro ponto de convivência da criança ou adolescente. 
 

Atividade: assistam ao vídeo da descrição abaixo, após grave um pequeno vídeo ou áudio 
de sua criança, ou até mesmo você pai ou mãe pode relatar sobre como que a sua criança 
imagina um mundo sem BULLYING. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=Oi3K9KDt_FY 
 
BOA AULA. 
 
 

https://www.euleioparaumacrianca.com.br/historias/meu-amigo-robo/
https://www.youtube.com/watch?v=pBsfpU9zWNI
https://www.youtube.com/watch?v=Oi3K9KDt_FY
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04 horas (EI03EF06). Produzir suas 
próprias histórias orais e escritas 
(escrita espontânea), em 
situações com função social 
significativa. 

 

TEMA DA SEMANA: BULLYING 
 
ROTINA: Estabelecer uma rotina é importante e necessário para o desenvolvimento da independência 
e autonomia infantil. Sendo assim segue nossa rotina. 
1º Leitura: AZIZI, o menino viajante. 
https://www.euleioparaumacrianca.com.br/historias/azizi-o-menino-viajante/ 
Autor: Conceição Evaristo. 
 
2º Contagem: responsáveis separem 10 objetos (prendedor de roupas, lápis colorido, brinquedos, 
peças de montagem, o que estiver à disposição de vocês.) em seguida solicite que à criança que faça 
a contagem. 
 
3º Escrever o nome próprio. Pais auxiliem nesta tarefa. 
 
4º Leia o alfabeto até a letra F, segue um livro com as letras e imagens representativas. 

https://www.youtube.com/watch?v=pBsfpU9zWNI 

 
Atividade: Na aula de hoje as crianças assistirão ao vídeo da descrição, logo após irão nos contar se 
já presenciaram casos de bullying. Caso a resposta seja não, basta que a mãe escreva um comentário 
no grupo falando que a criança nunca viu casos de BULLYING. 
https://www.youtube.com/watch?v=XAw1HioquTQ 
 
BOA AULA. 
 

https://www.euleioparaumacrianca.com.br/historias/azizi-o-menino-viajante/
https://www.youtube.com/watch?v=pBsfpU9zWNI
https://www.youtube.com/watch?v=XAw1HioquTQ
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04 horas (EI03TS02)Expressar-se 
livremente por meio de 
desenho, pintura, colagem, 
dobradura e escultura, criando 
produções bidimensionais e 
tridimensionais. 

TEMA DA SEMANA: BULLYING 
 
ROTINA: Estabelecer uma rotina é importante e necessário para o desenvolvimento da independência 
e autonomia infantil. Sendo assim segue nossa rotina. 
1º Leitura: A menina das estrelas. 

https://www.euleioparaumacrianca.com.br/historias/a-menina-das-estrelas/ 
Autor: Tulipa Ruiz. 
 
2º Contagem: responsáveis separem 10 objetos (prendedor de roupas, lápis colorido, brinquedos, 
peças de montagem, o que estiver à disposição de vocês.), em seguida solicite que à criança que faça 
a contagem. 
 
3º Escrever o nome próprio. Pais auxiliem nesta tarefa. 
 
4º Leia o alfabeto até a letra F, segue um livro com as letras e imagens representativas. 

https://www.youtube.com/watch?v=pBsfpU9zWNI 
 
Atividade: Para hoje separamos uma canção para descontrair. Abaixo segue a descrição do vídeo. 
Após assistirem mostre a criança a imagem abaixo, entregue uma folha de sulfite e lápis colorido 
peça para a criança fazer desenhos de crianças felizes, deixe-a a vontade são desenhos 
espontâneos em seguida falar sobre o que entendeu do assunto dessa semana. 
https://www.youtube.com/watch?v=zv2pKABQhDo 
 

 
 

https://www.euleioparaumacrianca.com.br/historias/a-menina-das-estrelas/
https://www.youtube.com/watch?v=pBsfpU9zWNI
https://www.youtube.com/watch?v=zv2pKABQhDo
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04 horas (EI03CG05) Coordenar suas 
habilidades manuais no 
atendimento adequado a seus 
interesses e necessidades em 
situações diversas. 

TEMA DA SEMANA: BULLYING 
ROTINA: Estabelecer uma rotina é importante e necessário para o desenvolvimento da independência 
e autonomia infantil. Sendo assim segue nossa rotina. 
1º Leitura: A bicicleta voadora. 

https://www.euleioparaumacrianca.com.br/historias/a-bicicleta-voadora/ 
Autor: Antônio Prata. 
2º Contagem: responsáveis separem 10 objetos (prendedor de roupas, lápis colorido, brinquedos, 
peças de montagem, o que estiver à disposição de vocês.), em seguida solicite que à criança que faça 
a contagem. 
3º Escrever o nome próprio. Pais auxiliem nesta tarefa. 
4º Leia o alfabeto até a letra F, segue um livro com as letras e imagens representativas. 

https://www.youtube.com/watch?v=pBsfpU9zWNI 
 

O momento da brincadeira é uma oportunidade de desenvolvimento para a criança. 
Através do brincar ela aprende, experimenta o mundo, possibilidades, relações sociais, 
elabora sua autonomia de ação, organiza emoções. O brincar desenvolve também a 
aprendizagem da linguagem e a habilidade motora. 
 

       DIA DE BRINCAR  
Atividade: separamos algumas sugestões de brincadeiras para hoje. 

 Cabo de guerra. 

 Guerra de bexiga d'água. 

 Amarelinha. 

 Mímica. 

 Peteca. 

 Boliche. 

 Pega-pega. 

 Cabra-cega.                                                           Bom final de semana. 

 

https://www.euleioparaumacrianca.com.br/historias/a-bicicleta-voadora/
https://www.youtube.com/watch?v=pBsfpU9zWNI
https://educador.brasilescola.uol.com.br/comportamento/a-importancia-brincar.htm#:~:text=O%20momento%20da%20brincadeira%20%C3%A9,autonomia%20de%20a%C3%A7%C3%A3o%2C%20organiza%20emo%C3%A7%C3%B5es.&text=O%20brincar%20desenvolve%20tamb%C3%A9m%20a%20aprendizagem%20da%20linguagem%20e%20a%20habilidade%20motora.
https://educador.brasilescola.uol.com.br/comportamento/a-importancia-brincar.htm#:~:text=O%20momento%20da%20brincadeira%20%C3%A9,autonomia%20de%20a%C3%A7%C3%A3o%2C%20organiza%20emo%C3%A7%C3%B5es.&text=O%20brincar%20desenvolve%20tamb%C3%A9m%20a%20aprendizagem%20da%20linguagem%20e%20a%20habilidade%20motora.
https://educador.brasilescola.uol.com.br/comportamento/a-importancia-brincar.htm#:~:text=O%20momento%20da%20brincadeira%20%C3%A9,autonomia%20de%20a%C3%A7%C3%A3o%2C%20organiza%20emo%C3%A7%C3%B5es.&text=O%20brincar%20desenvolve%20tamb%C3%A9m%20a%20aprendizagem%20da%20linguagem%20e%20a%20habilidade%20motora.
https://educador.brasilescola.uol.com.br/comportamento/a-importancia-brincar.htm#:~:text=O%20momento%20da%20brincadeira%20%C3%A9,autonomia%20de%20a%C3%A7%C3%A3o%2C%20organiza%20emo%C3%A7%C3%B5es.&text=O%20brincar%20desenvolve%20tamb%C3%A9m%20a%20aprendizagem%20da%20linguagem%20e%20a%20habilidade%20motora.
https://educador.brasilescola.uol.com.br/comportamento/a-importancia-brincar.htm#:~:text=O%20momento%20da%20brincadeira%20%C3%A9,autonomia%20de%20a%C3%A7%C3%A3o%2C%20organiza%20emo%C3%A7%C3%B5es.&text=O%20brincar%20desenvolve%20tamb%C3%A9m%20a%20aprendizagem%20da%20linguagem%20e%20a%20habilidade%20motora.
https://educador.brasilescola.uol.com.br/comportamento/a-importancia-brincar.htm#:~:text=O%20momento%20da%20brincadeira%20%C3%A9,autonomia%20de%20a%C3%A7%C3%A3o%2C%20organiza%20emo%C3%A7%C3%B5es.&text=O%20brincar%20desenvolve%20tamb%C3%A9m%20a%20aprendizagem%20da%20linguagem%20e%20a%20habilidade%20motora.
https://educador.brasilescola.uol.com.br/comportamento/a-importancia-brincar.htm#:~:text=O%20momento%20da%20brincadeira%20%C3%A9,autonomia%20de%20a%C3%A7%C3%A3o%2C%20organiza%20emo%C3%A7%C3%B5es.&text=O%20brincar%20desenvolve%20tamb%C3%A9m%20a%20aprendizagem%20da%20linguagem%20e%20a%20habilidade%20motora.
https://educador.brasilescola.uol.com.br/comportamento/a-importancia-brincar.htm#:~:text=O%20momento%20da%20brincadeira%20%C3%A9,autonomia%20de%20a%C3%A7%C3%A3o%2C%20organiza%20emo%C3%A7%C3%B5es.&text=O%20brincar%20desenvolve%20tamb%C3%A9m%20a%20aprendizagem%20da%20linguagem%20e%20a%20habilidade%20motora.
https://educador.brasilescola.uol.com.br/comportamento/a-importancia-brincar.htm#:~:text=O%20momento%20da%20brincadeira%20%C3%A9,autonomia%20de%20a%C3%A7%C3%A3o%2C%20organiza%20emo%C3%A7%C3%B5es.&text=O%20brincar%20desenvolve%20tamb%C3%A9m%20a%20aprendizagem%20da%20linguagem%20e%20a%20habilidade%20motora.
https://educador.brasilescola.uol.com.br/comportamento/a-importancia-brincar.htm#:~:text=O%20momento%20da%20brincadeira%20%C3%A9,autonomia%20de%20a%C3%A7%C3%A3o%2C%20organiza%20emo%C3%A7%C3%B5es.&text=O%20brincar%20desenvolve%20tamb%C3%A9m%20a%20aprendizagem%20da%20linguagem%20e%20a%20habilidade%20motora.
https://educador.brasilescola.uol.com.br/comportamento/a-importancia-brincar.htm#:~:text=O%20momento%20da%20brincadeira%20%C3%A9,autonomia%20de%20a%C3%A7%C3%A3o%2C%20organiza%20emo%C3%A7%C3%B5es.&text=O%20brincar%20desenvolve%20tamb%C3%A9m%20a%20aprendizagem%20da%20linguagem%20e%20a%20habilidade%20motora.
https://educador.brasilescola.uol.com.br/comportamento/a-importancia-brincar.htm#:~:text=O%20momento%20da%20brincadeira%20%C3%A9,autonomia%20de%20a%C3%A7%C3%A3o%2C%20organiza%20emo%C3%A7%C3%B5es.&text=O%20brincar%20desenvolve%20tamb%C3%A9m%20a%20aprendizagem%20da%20linguagem%20e%20a%20habilidade%20motora.
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CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS TRABALHADOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: O EU, O OUTRO E O NÓS; ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E 

IMAGINAÇÃO; TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS; CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS. 

DIREITOS DE APRENDIZAGEM GARANTIDOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: “BRINCAR, PARTICIPAR, EXPLORAR, EXPRESSAR, CONVIVER E 

CONHECER-SE.” 

 

 

 

 


